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MDB NIELSEN EERSTE SEMESTER 2016: +9% EN 

WAARSCHIJNLIJK ZELFS MEER 

Met de publicatie van de gecumuleerde maandcijfers van MDB /Nielsen tot 
juni, kunnen we tergblikken op de eerste jaarhelft. Het is een eerder 

vruchtbare periode geworden, met een voelbare verhoging met 9% van 

de reclamedruk in de media. Deze stijging wordt waarschijnlijk lager 

ingeschat dan de werkelijke groei van de investeringen omdat de digitale 
media op een veel te beperkte wijze benaderd worden door de Nielsen 

registraties.  

 

 
In het kort: 

 
 

 
  

 De Belgische mediamarkt gaat er volgens MDB/Nielsen 

met 9% op vooruit, ongeacht of men rekent met 

lopende of constante waarden.  

 Nagenoeg alle mediatypes kennen een groei, met 

uitzondering van de bioskoop, de magazines en het 

Internet. Voor dit laatste medium is dit een complete 

verrassing, te meer omdat de Nielsen-indicatoren 

volledig in tegenspraak zijn met de unanieme meningen 

over de tendensen binnen de online reclame.  

 Aan de basis van deze vaststelling ligt een te enge 

definitie van het medium internet, die zich hier beperkt 

tot «display reclame» bij een tiental Belgische regies. Er 

zou zeker een hogere stijging moeten voortkomen uit 

reclamedragers en communicatiekanalen die op heden 

niet gedekt worden door de Nielsen metingen.  

 De stijging van de reclamedruk in de media is 

wijdverspreid: we merken groei op zowel bij de 

adverteerders van goederen voor massaconsumptie als 

binnen de automobielsector, de telecomsector of de 

grootdistributie. Er valt ook geen “22 maart effect” op te 

tekenen: de aanslagen hebben de Belgische markt niet 

lamgelegd.  

 We zijn dus ver verwijderd van de situatie van precies 

een jaar geleden, toen de Belgische media een daling 

van 2% vertoonden in constante waarden. De 

economische groei lijkt eindelijk een weerslag te krijgen 

op de media-investeringen.  
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Ter herinnering: de voornaamste 

doelstelling van de MDB/Nielsen barometer, 

de kwantitatieve reclamemeting, bestaat 

erin de Belgische markt te voorzien van 

nauwkeurige gegevens met betrekking tot 

de mediastrategieën van de nationale of regionale adverteerders in de 

Belgische media, tot op het niveau van de individuele inlassing of spot. 

Deze gegevens bevatten ook een kwantificering van de geldwaarde van 

deze componenten maar deze waarde strookt niet met de prijs die in 

werkelijkheid door de adverteerder betaald wordt. Deze prijs valt immers 

onder de vertrouwelijkheid van commerciële afspraken. De 

geaggregeerde bruto waarde van alle reclame-uitingen in alle 

media is geen betrouwbare financiële indicator voor de Belgische 

mediamarkt. Maar op voorwaarde dat hij coherent (dat is zeker het geval) 

en voldoende exhaustief (dat is meer betwistbaar) geeft de MDB/Nielsen 

barometer een zeer bruikbaar overzicht van het investeringsgedrag van 

de adverteerders.  

Mediatypen: televisie en kranten zijn aan het 

feest 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale waarde van de 

campagnes die werden gevoerd in de Belgische media tijdens het eerste 

semester van 2016, tegenover de eerste 

semesters van de voorafgaande jaren. Het 

algemeen totaal stijgt met 9% ten aanzien 

van een jaar geleden. In constante 

waarden –gecorrigeerd op basis van 

eventuele veranderingen in de perimeter 

van de metingen en op basis van de 

inflatie binnen de mediatarieven (zie hieronder) - is de algemene trend 

ongeveer identiek, ondanks de verschillen tussen de mediumtypen.  
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Source: MDB/Nielsen. Constant = Space estimates 

 Voor de kranten is de globale perimeter niet veranderd tussen 

2016 en 2015 (wel moet men rekening houden met de verschuiving 

van de “magazinebijlagen” naar een andere categorie: zie verder). 

De gemiddelde prijs van de advertenties van een halve pagina in 

kranten is daarentegen wel gestegen met 4% in de voornaamste 

titels: als we dit ratio gebruiken voor herweging, wordt de stijging 

voor kranten gecorrigeerd van +14% tot +10%, wat nog steeds een 

mooi resultaat is. Dit cijfer houdt geen rekening met de eventuele 

verschuiving van een deel van de investeringen naar de digitale 

dragers van de krantentitels.  

 Voor de magazines hanteren we voor de vergelijkingen een 

constante perimeter op basis van de situatie in 2016. Er zijn dit jaar 

immers « magazinebijlagen » van verscheidene kranten (DS 

Weekblad, Nina, Victoire, etc) overgeheveld naar deze 

mediacategorie, die veel meer overeenstemt met hun natuurlijke 

concurrentiële omgeving. Om een correcte vergelijking te bekomen, 

zijn de voorgaande gegevens van deze bijlagen ook toegekend aan 

de categorie magazines. Een degelijke vergelijking gebiedt ook de 

titels te schrappen die verdwenen zijn tussen 2015 en 2016 

(Momento, Ambiance, Menzo, P-Magazine, Beter Bouwen & 

Verbouwen, Tu Bâtis je Rénove), alsook de nieuwkomers (Quid, Elle 

Wonen, Miles, Zappy Ouders/Zappy Parents). De berekeningen op 

basis van deze perimeter leiden zo tot een vermindering van de 

daling voor deze categorie tot -2% (in plaats van -3% in totale 

lopende waarden). Men dient echter ook rekening te houden met de 

evolutie van de tarieven binnen de MDB-meting: voor een volledige 

pagina beloopt de gemiddelde stijging bijna 9%. In strikt constante 

Media category Jan-Jun 2014 Jan-Jun 2015 Jan-Jun 2016 Current

Newspapers 382.073 353.761 404.123 14,2% 10,3%

Magazines (2016 def) 148.317 145.204 140.384 -3,3% -10,5%

Free local press 58.912 45.496 47.502 4,4% 11,9%

Outdoor 159.175 163.737 167.360 2,2% 1,8%

TV 691.604 732.319 843.597 15,2% 16,8%

Radio 258.001 246.431 262.402 6,5% 10,1%

Cinema 16.436 14.562 11.997 -17,6% -18,5%

Internet 117.834 104.547 95.714 -8,4% -3,7%

Total 1.832.352 1.806.056 1.973.078 9,2% 9,4%

Constant

Value in thd EUR % evolution 2016/2015
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waarden, zien de papieren magazines eigenlijk hun totale waarde in 

investeringen teruglopen met meer dan 10%.  

 De gratis lokale pers kende geen wijzigingen in het aantal titels 

tussen 2015 en 2016. Maar de tarieven (1/2 pagina voor alle titels, 

1/1 pagina voor Steps) zijn gemiddeld gedaald met 7%. Dat draagt 

bij tot een positieve evolutie in constante waarden van bijna +12%.  

 De affichage (of Out Of Home) heeft sinds vorig jaar de regie Think 

Media Outdoor zien verdwijnen. Als we daarvan het effect 

verrekenen, groeit dit mediumtype met 5% in vergelijking met het 

eerste semester van 2015. Wij schatten de globale 

tariefverhogingen op 3% en aldus monden onze berekeningen uit op 

een stijging van iets minder dan 2%.  

 De televisie verkeert in topvorm, als we op de Nielsen data mogen 

afgaan: +15% investeringen tijdens de eerste zes maanden van 

2016. Bij gelijke perimeter, blijft dit ratio ongeveer hetzelfde, zelfs 

als we de nieuwkomers (Disney Junior, Dobbit FR, Kadet, Radio 

Contact Vision, Voo Foot –die er in 2015 niet bij was- en Xite) en de 

verdwenen zenders (Jim, Libelle TV) buiten beschouwing laten. Op 

basis van de daling met 2% van de gemiddelde tariefwaarde van 

een 30"spot, brengt onze correctie de stijging voor het medium 

televisie tot bijna +17%.  

 Voor de radio is de perimeter van de zenders nagenoeg ongewijzigd 

en de tarieven voor 30" spots zijn sinds vorig jaar met 4% gedaald. 

Dit mediumtype vertoont dus een stijging van ongeveer 10% in 

constante waarden.  

 Voor de cinema moet de daling met bijna 18% verrekend worden 

op basis van een bruto tarief dat omhoogging met 1%, waardoor 

het medium nog meer gepenaliseerd wordt en tot zijn laagste peil 

zakt van de afgelopen 3 jaar.  

 In de categorie van de digitale media, tenslotte, kijken we aan 

tegen een complete paradox. Binnen een categorie die een stevige 

reputatie heeft inzake globale stijging, voor al zijn kanalen en 

reclameformaten en in alle landen, vertonen de MDB Nielsen 

gegevens en continue daling van de totale geaggregeerde waarden. 

Het is ons bekend dat de Nielsen metingen geen gegevens omvatten 

betreffende de grote internationale actoren zoals Google of 

Facebook. Maar, gezien de doorzetting van deze gemeten negatieve 

trend, lijkt het ons zelfs heel waarschijnlijk dat ook de Belgische 

actoren binnen dit mediumtype onvoldoende worden meegeteld, 

omdat men een deel van de verhandelde inventaris links laat liggen, 

zoals de reservaties via programmatic buying. Onze inschatting van 
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een prijsdaling met 5% van de ruimtekost in de Nielsen perimeter, 

mildert de geobserveerde trend een beetje: van -8% tot -4%, maar 

het blijft een bevreemdende vaststelling voor dit medium, waarvan 

de specialisten unaniem de permanente stijging prediken.  

In constante waarden zijn het vooral televisie, kranten en radio die de 

groei van de Belgische mediamarkt stuwen, terwijl magazines (in hun 

huidige marktcontext en perimeter) proportioneel instaan voor de grootste 

negatieve evolutie. 

 

 

 

 

In lopende waarden (maar zelfs ook in 

constante waarden) verstevigt de televisie nog 

zijn positie van leidend medium in België, 

gevolgd door kranten en radio. De Televisie is 

ook het enige medium dat een stijgend 

marktaandeel kent terwijl de kranten ook wel 

stijgen ten aanzien van 2015, maar zonder 

daardoor hun niveau te evenaren van twee jaar 

geleden.  
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Hieronder staat de maandelijkse spreiding van de reclame-investeringen 

(lopende waarden) waarbij we drie zaken opmerken:  

- Er is een sterk contrast tussen het eerste semester van 2015 

(« annus horibilis » voor de Belgische media, met een negatief 

eindresultaat) en de zes eerste maanden van 2016, die zonder enige 

daling of dip verliepen.  

- Er valt geen « 22 maart-effect » te noteren op de media-

investeringen op de Belgische markt: de maand maart is bepaald 

zwak maar de herneming van de groei in april en mei lijkt ons alle 

sporen van de aanslagen uit te wissen.  

- De Euro 2016 lijkt tot eind juni geen stuwend effect te hebben op de 

media-investeringen: in de maand juni, wanneer dit internationaal 

prestigieus tornooi van start ging, heeft van de zes eerste maanden 

van 2016 de laagste groei gekend, ondanks het topresultaat voor de 

televisie tijdens die maand. 
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De toplijst van de adverteerders: de (bijna) 

algemene stijging 

De ranglijst van de adverteerders wordt nog steeds gedomineerd door de 

adverteerders van verbruikersgoederen (FMCG) met Procter & Gamble die 

met voorsprong terug de eerste plaats inneemt en met Reckitt Benckiser 

op de derde positie (voorheen op de eerste plaats). De invoerder van de 

Volkswagen Groep, d’Ieteren, handhaaft zich op de tweede positie. De 

meeste adverteerders uit de top van de ranglijst kennen een stijging, met 

een gemiddelde groei van 18% van hun investeringen, tegenover 9% voor 

de hele markt, zoals we hierboven lieten optekenen. In deze top 50 zijn er 

slechts twaalf adverteerders die een achteruitgang kennen ten aanzien 

van het eerste semester 2015.  
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4 adverteerders uit de top 50 verdubbelen zelfs bijna hun reclamedruk 

(Colgate-Palmolive, Engie-Electrabel, Trivago en Samsung). De 

consumptiegoederen staan op prominente plaatsen: P&G  en Reckitt 

Benckiser vermeldden we al, maar we kunnen ook Colgate, AB Inbev, 

Ferrero, Danone, Douwe Egberts of Beiersdorf noemen die allen 

groeipercentages voorleggen tussen 4% en … 101% ! (gemiddeld 43%). 

Er vallen ook sterke stijgingen te noteren in de telecomsector: Proximus, 

Telenet en Orange (het vroegere Mobistar, dat voorheen vermeld stond 

als France Telecom) en ook Samsung vertonen allemaal “double digit” 

stijgingen.  Zoals wel vaker het geval is, zorgen de naamsveranderingen 

ook dit jaar voor stevige verhogingen van de media-investeringen: Engie-

Electrabel of nog Orange zijn sprekende voorbeelden.  

 

We merken op dat onze ranglijst hierboven alle 

onderdelen die door Nielsen worden geklasseerd 

onder « Gemeenschappen en Gewesten » een aparte 

plaats toekent. Deze adverteerders zouden samen de 

29ste plaats in de ranglijst innemen. Maar het lijkt ons 

niet gepast de strategieën en beslissingen van zeer 

verschillende beslissingscentra zoals het Vlaams Gewest, de Franstalige – 

en de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Gewest onder eenzelfde 

etiket onder te brengen.  
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Source: MDB/Nielsen. Mobile Internet excluded. Current data 

Rk Advertiser [All] Rk 2015

Jan-Jun 2014 Jan-Jun 2015 Jan-Jun 2016

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 34.514 38.428 58.677 53% 4

2 D'IETEREN GROUP 38.739 39.662 46.277 17% 3

3 RECKITT & BENCKISER 35.263 40.633 42.392 4% 1

4 UNILEVER 34.485 40.110 39.903 -1% 2

5 PROXIMUS GROUP * 29.821 30.236 39.242 30% 5

6 MEDIAHUIS 20.801 24.284 27.576 14% 7

7 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 20.975 22.223 26.948 21% 10

8 DE PERSGROEP 21.158 19.835 26.133 32% 12

9 DANONE GROUP 12.313 16.041 25.635 60% 16

10 ORANGE / FRANCE TELECOM * 17.985 13.899 24.705 78% 20

11 COCA-COLA COMPANY 30.360 28.005 24.571 -12% 6

12 MEDIALAAN 20.353 19.717 24.369 24% 13

13 PSA PEUGEOT CITROEN 30.216 22.911 22.469 -2% 9

14 TELENET GROUP HOLDING 13.758 10.697 19.017 78% 33

15 COLRUYT GROUP 19.072 23.376 18.734 -20% 8

16 ROULARTA MEDIA GROUP 18.538 16.874 18.039 7% 14

17 MONDELEZ INTERNATIONAL 19.531 14.186 17.777 25% 19

18 ANHEUSER BUSCH INBEV 8.203 10.287 17.519 70% 36

19 L'OREAL GROUP 20.382 20.399 17.397 -15% 11

20 AHOLD DELHAIZE / DELHAIZE LE LION * 4.975 13.142 17.226 31% 23

21 CARREFOUR GROUP 15.586 13.677 16.528 21% 22

22 BEIERSDORF 10.124 14.502 15.564 7% 18

23 LIDL & CO 11.885 10.893 15.387 41% 32

24 ING GROEP 16.633 15.697 13.725 -13% 17

25 LOTERIE NATIONALE 19.868 12.379 13.697 11% 25

26 NESTLE GROUP 10.222 16.128 13.506 -16% 15

27 BMW GROUP BELGIUM 8.990 12.005 12.655 5% 28

28 BELFIUS BANQUE & ASSURANCES 12.287 9.561 12.626 32% 37

29 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 6.126 11.013 12.377 12% 31

30 DAIMLER BENZ GROUP 13.550 11.991 12.128 1% 29

31 VRT 13.802 9.302 12.056 30% 38

32 GENERAL MOTORS CORP. 10.068 10.324 11.883 15% 35

33 CLT-UFA 14.451 13.041 10.824 -17% 24

34 NETHYS 15.974 12.286 10.461 -15% 26

35 RTBF 8.008 8.065 9.616 19% 43

36 TRIVAGO 6.427 4.888 9.477 94% 70

37 GLAXOSMITHKLINE 1.472 6.600 9.298 41% 50

38 SAMSUNG GROUP 6.727 4.820 9.262 92% 72

39 COLGATE-PALMOLIVE 3.922 4.602 9.241 101% 74

40 ALDI 3.383 8.298 9.079 9% 41

41 FERRERO 4.265 5.180 9.011 74% 69

42 FORD MOTOR COMPANY 10.718 10.471 8.982 -14% 34

43 BASIC-FIT 4.040 5.617 8.825 57% 66

44 ENGIE / GDF SUEZ  GROUP * 5.438 4.269 8.381 96% 82

45 THE WALT DISNEY COMPANY 6.188 6.805 8.334 22% 49

46 METRO GROUPE 11.466 7.773 8.332 7% 44

47 IKEA BELGIUM 5.203 8.696 8.147 -6% 39

48 D.E. MASTER BLENDERS 1753 4.831 6.029 7.929 32% 58

49 IPM GROUPE 6.328 5.755 7.804 36% 64

50 UNIBET 5.871 6.177 7.506 22% 55

Value thd € 2016/2015
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De nieuwe economie steunt de groei 

Globaal genomen, gaat de Belgische mediamarkt er met 9% op vooruit in 

lopende waarden met een verhoging ten belope van een bruto 

tariefwaarde van 167 miljoen euro.  

Welke macro-economische sectoren hebben positief of negatief 

bijgedragen aan deze evolutie? De antwoorden vindt u in onderstaande 

tabel. De categorieën distributie, transport, voeding en telecom hebben in 

verhouding het meest bijgedragen tot de groei van het totaalbudget, 

samen met de brede categorie van alle soorten diensten. Voor de 

economische groep telecom noteren we een opmerkelijk verschil tussen 

zijn globale bijdrage aan de groei (11%) en het gewicht van deze sector in 

de totale markt (“slechts” 5%). De groepen «schoonheid & hygiëne » 

« gezondheid & welzijn », « uitrusting van huis en kantoor » en 

« onderhoud van huis & kantoor » leveren ook een bijdrage aan de groei 

die hoger ligt dan hun marktaandeel binnen de totale investeringen. Zo 

weegt bijvoorbeeld de economische groep « onderhoud » minder dan 3% 

van het totaal maar draagt bijna 7% bij tot de groei voor deze eerste 6 

maanden van 2016. Slechts enkele macro-sectoren hebben een negatieve 

impact op de marktevolutie en het gaat meestal over kleinere 

productcategorieën.  

 

Source: MDB/Nielsen. Current data 

Onderstaande tabellen bieden een meer gedetailleerd overzicht. De 

sectoren die de markt het meest stuwen zijn zeer gevarieed van aard en 

Ecogroup Value Jan-Jun 2016 2016/2015 SOM

RETAIL 477.361 7% 24,2 18,7

TRANSPORT 256.212 10% 13,0 13,8

FOOD 322.506 7% 16,3 11,8

TELECOM 97.761 23% 5,0 11,0

SERVICES 221.263 9% 11,2 10,8

CULTURE, TOURISM, LEISURE, SPORTS 211.381 7% 10,7 8,2

BEAUTY-HYGIENE 130.537 10% 6,6 7,2

HEALTH & WELL-BEING 55.699 26% 2,8 6,9

HOUSEHOLD FURNITURE 98.366 13% 5,0 6,8

HOUSEHOLD CLEANING 54.094 26% 2,7 6,7

CORPORATE 2.641 99% 0,1 0,8

OTHERS 1.177 73% 0,1 0,3

ENERGY-FUEL 17.761 -4% 0,9 -0,4

PETCARE 2.428 -46% 0,1 -1,2

CLOTHING & RELATED 23.891 -9% 1,2 -1,4

Contribution %
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slechts twee vallen onder de categorie van consumptiegoederen 

(wasproducten en snoep & chocolade). De aanwezigheid van de « nieuwe 

econmie » valt op, met de telecoms en de verkoop op afstand, en ook 

tourisme & ontspanning draagt ee steentje bij. De grootdistributie en de 

automobielsector vervolledigen de tabellen. Het EK voetbal 2016 heeft de 

budgetten voor de sportweddenschappen duidelijk een injectie gegeven, 

zodat de categorie « spelen-loterij-casino’s » stevig stijgt.  

Er zitten veel consumptiegoederen onder de sectoren die een negatieve 

impact hebben op de marktevolutie: mineraal water, dierenvoeding, 

maquillage en kant-en-klare maaltijden. De veranderende regelgeving en 

de economische actualiteit laten ook sporen na: de nieuwe taxatie op 

alcohol is zeker niet bevorderend voor de aanwezigheid van deze sector in 

de media en de banken worden voor hun communicatie afgeremd door 

zeer lage interestvoeten.  
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Digital MDB/Nielsen: dringend noodzakelijke 

aanpassingen 

We hebben meer dan voldoende redenen om te kunnen stellen dat de 

groei die blijkt uit de MDB/Nielsen cijfers onderschat is. Deze groei-

index houdt immers geen rekening met de digitale kanalen die buiten de 

Nielsen registratie vallen, zoals sociale media, programmatic buying en 

waarschijnlijk zelfs online video.  

Volgens GroupM, die jaarlijks een prognose 

maakt van de evolutie van de media-

investeringen in netto waarden in België, 

zouden de digitale media over de volledige 12 maanden van 2016 met 

meer dan 6% stijgen1. Zelfs het segment van « display », waarvan de 

definitie aanleunt bij de Nielsen registratie, zou stijgen met 2%. Nog 

volgens GroupM zou de categorie van digitale media in feite het tweede 

medium zijn binnen de Belgische markt, met meer dan 20% van de totale 

investeringen.  

 

We zijn volgens onze andere informatiebron dus ver verwijderd van de 

situatie voor de digitale media zoals ze door Nielsen is becijferd: als de 

ene partij (Nielsen) spreekt over een beperkt marktaandeel dat nog 

verder slinkt, spreekt de andere (GroupM) over stevige groei zowel in 

                                    
1 GroupM. This year, next year. Worldwide media and marketing forecasts. July 2016. 
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volume als in marktaandeel van het totale digitale reclamevolume. 

Natuurlijk verschillen de perimeters van de registraties, de bestudeerde 

periodes en de waardebepalingen van de twee metingen. Maar het 

enorme contrast in gerapporteerd resultaat toont aan in welke mate het 

belangrijk en dringend is dat Nielsen de metingen van het digitale 

mediasegment aanpast aan diens huidige vorm en praktijken.  

We weten ondertussen dat men het macro-economisch gewicht van de 

online-reclame kan terugvinden bij bronen als GroupM, ZenithOptimedia 

of nog het IAB 2. Maar zoals we het hierboven al stelden: het voornaamste 

doel van de MDB/Nielsen barometer is de markt in te lichten over de 

samenstelling van de mediaplannen van de Belgische adverteerders. Zelfs 

op dat vlak zijn de huidige gegevens, beperkt tot de registratie van de 

“non-programmatic display advertising” bij 10 lokale regies, ruim 

ontoereikend. 

Vanuit een macro-economisch standpunt zijn GroupM en Nielsen het 

echter wel eens op twee belangrijke punten: ze stellen een aanzienlijke 

groei vast op de Belgische mediamarkt en deze groei wordt voornamelijk 

gedragen door de televisie.  

 

                                    
2 De Matrix studie van april 2016 spreekt over een marktaandeel van 30% voor digitale budgetten bij 
de ondervraagde Belgische adverteerders. Dat is een enorm verschil met het zeer mager 
marktaandeel zoals dat becijferd wordt door Nielsen.   


